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N.SH “EKOPLAST” NE RAHOVEC 
LISTA E PUNETORËVE TË CILET I KANE PLOTESUAR KUSHTET PER MARRJEN E NJË 
PJESE TË TË HYRAVE NGA PRIVATIZIMI I N.SH “EKOPLAST” NE RAHOVEC 

 
Biznesi dhe asetet e NSH “Ekoplast” (ish NSH “Tehnoremont”) në Rahovec, e regjistruar në Gjyqin Ekonomik me Fi 
661/89 janë privatizuar në përputhje me procesin e tenderit të hapur i realizuar nga Agjencia Kosovare e Mirëbesimit. 
Sipas nenit 10 të Rregullores së UNMIK-ut 2003/13, 20% të të hyrave nga shitja do t’iu shpërndahet punëtorëve të 
NSH “Ekoplast” në Rahovec të cilët i plotesojnë kushtet e parapara 
 
Në vijim është dhënë lista e personave të cilet i kanë plotesuar kushtet për marrjen e një pjese të 20 % prej te hyrave 
nga çmimi i shitjes edhe ate si vijon: 
 
Demsha Hajredin 
Dina Ramadan 
Durguti Hidajet 
Durguti Veli 
H asku Nesimi 

Kercagu Enver 
Kollari Adil 
Kollari Isa  
Korenica Sylejman  
M ullaliu Zejadin 

Nurkasa Murat 
Oruqi Nijazi 
Perboqi Nevzat 
Perboqi Ruzhdi 
Q anta Hysen 

Rexha Selami Vuciterna Elmajdin 
Rrahmani Behar Vuciterna Fadil 
Shehu Ramadan Vuciterna Zeqir 
Spahiu Hidajet 
U kshini Jakup 

                          
Sipas nenit 10.4 të Rregullores së UNMIK-ut 2003/13, punëtori ka të drejtë të marrë një pjesë të 20 % të të hyrave nga 
shitja nëse ai/ajo ka qenë i evidentuar si punëtor i NSH “Ekoplast” në Rahovec në kohën e privatizimit dhe ka qenë në 
listën e pagave të NSH “Ekoplast” në Rahovec të paktën për tri vite. Punëtori i cili nuk e plotëson këtë kriter 
megjithatë mund të ketë të drejtë në qoftëse diskualifikimi i tij/saj është bërë në bazë diskriminuese.  
 
Në qoftë se emri juaj është në listë, ju nuk duhet të veproni asgjë për momentin. Mirëpo, në qoftë se emri juaj nuk 
është në listë dhe ju mendoni se duhet të jetë, atëherë ju keni të drejtë të parashtroni ankesë në Odën e Veçantë të 
Gjykatës Supreme të Kosovës.  
 
Nëse dëshironi të beni ankesë lidhur me listën e punëtorëve të cilët i kanë plotesuar kushtet apo për mënyrën se si do të 
shpërndahen fondet në përputhje me paragrafin 10.5 të Rregullores së UNMIK-ut 2003/13, ju duhet të parashtroni 
ankesë në Odën e Veçantë të Gjykatës Supreme të Kosovës. Çdo ankesë e cila ka për bazë diskriminimin si arsye për 
përjashtim nga lista e punëtorëve të cilët kanë të drejtë duhet t’i bashkangjiten provat e dokumentuara lidhur me 
diskriminimin e supozuar.    
 
Adresa për paraqitjen e ankesave në Odën e Veçantë është: Oda e Veçantë e Gjykatës Supreme të Kosovës që ka të 
bëjë me cështjet e ndërlidhura me Agjencinë Kosovare të Mirëbesimit, Rr. Mujo Ulqinaku nr. 11, Qyteza Pejton, 
Prishtinë, Kosovë. (Tel: +381 38 245 399) 
 
TË GJITHA ANKESAT NË LIDHJE ME KËTË NJOHTIM DUHET TË DORËZOHEN DERI MË 25 
TETOR 2005  PARA PËRFUNDIMIT TE ORARIT TË PUNËS NË TË NJEJTËN DITË.  
 
Ju rekomandojmë që ju apo avokati juaj të shikoj nenin 10 të Rregullores së UNMIK-ut 2003/13 dhe të kontaktoni 
Odën e Veçantë të Gjykatës Supreme për informata se si duhet të paraqitet ankesa.  
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